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Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi pada 

Koperasi Unit Desa “Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan. Adapun judul penelitian ini 

yaitu: ”Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa “Sumber Rejeki” Prigen 

Pasuruan” 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan dari Koperasi 

Unit Desa “Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan selama periode 2004 sampai 2006 yang 

dilihat dari laporan keuangannya, dimana ada peningkatan atau malah 

sebaliknya.Adapun kegunaan penelitian ini khususnya bagi koperasi yaitu dapat 

digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan sistem pengelolaan koperasi. 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode 

time series dapat diketahui kinerja keuangan pada Koperasi Unit Desa “Sumber 

Rejeki” Prigen Pasuruan mulai tahun 2004 sampai 2005. Apabila ditinjau dari 

likuiditas menunjukkan kinerja yang baik, rasio ekuitas menunjukkan adanya kinerja 

yang baik. Hasil analisis rasio biaya operasional menunjukkan bahwa adanya kinerja 

keuangan yang kurang baik, apabila ditinjau dari rasio profitabilitas menunjukkan 

bahwa kinerja koperasi masuk dalam kategori baik dan kondisi ROE menunjukkan 

adanya penurunan. Hasil analisis kinerja koperasi tahun 2005 sampai 2006 dapat 

diketahui bahwa kinerja koperasi apabila ditinjau dari likuiditas menunjukkan kinerja 

yang baik, hasil analisis rasio ekuitas menunjukkan adanya kinerja yang baik. Dari 

hasil analisis rasio biaya operasional menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik 

pada rasio biaya operasional 1 (RBO 1). Mengenai rasio profitabilitas menunjukkan 

bahwa kinerja koperasi masuk dalam kategori baik, sedangkan mengenai ROE 

menunjukkan adanya penurunan. Hasil analisis rasio keungan secara cross section 

dilakukan berdasarkan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara KUKM No. 

129/ KEP/ Menteri KUKM/ XI/2002, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

pada Koperasi Unit Desa “Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan Tahun 2004 sampai 2006 

masuk dalam kategori cukup baik. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagi pengelola Koperasi Unit Desa 

“Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan diharapkan untuk lebih efektif dalam penggunaan 

ekuitas yang digunakan untuk pembiayaan aktivitas koperasi, hal tersebut dilakukan 

dalam usaha untuk memanfaatkan ekuitas yang dimiliki agar secara maksimal untuk 

menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Bagi anggota koperasi diharapkan untuk 

berperan dalam usaha meningkatkan perkembangan koperasi, usaha nyata yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menjadi anggota koperasi yang aktif sehingga kegiatan 

operasional koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam menganalisis atas kinerja koperasi tidak 

hanya menggunakan satu alat analisis melainkan dengan menggunakan gabungan dari 

hasil analisis kinerja keuangan sehingga dapat diketahui secara mendalam atas kinerja 

yang telah dicapai oleh koperasi. 

 



 

 

The kind of research has discription of explorative, wich one purpose for discription 

the fact or fenomenon status in KUD “Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan. The title of 

reserch is reserch of financial facancy in sub corporate “Sumber Rejeki” Prigen 

Pasuruan. 

That mean for knowing of financial facancy i sub corporate “Sumber Rejeki” Prigan 

Pasuruan 2004-2006. From the report, that be good developing or contrary, which 

special reserch of sub coorporate for take of system could be advantage when they 

make decision of running corporate. 

Biside on reserch of financial facancy with the time series could be known. Financial 

in sub corporate “Sumber Rejeki” Prigen Pasuruan start 2004 till 2006. When we saw 

from likuidation has been working good. Ratio ecuition has been satisfied. The 

budgetof rational ecuitation has as financial facancy. When we saw from rational 

profit snows financial facancy in cludes to be a good network corporate and ROE 

shows low of network. The result of 2004-2006 could be known by working 

coorporate when we saw from licuidition financial to be good network from the 

reserch rational financial corporate has ben coorporate 1 (RBO 1).  

Which rational profitabilition has shown that financial facancy include be a good 

network financial facancy and about ROE has been law the main of reserch financial 

facancy croos section is done with clasification with the rule of minister KUKM No. 

129/KEP/Menteri KUKM/XI/2002, has mean that financial facancy in sub corporate 

“Sumbar Rejeki” Prigen pasuruan 2004-2006 in good of clasificaton. 

Use tool of reserch manual but as the maximally comporation decision reserch for 

easy to do it and making a depth of network that got of corporate.  

 


